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De sterren
leren Frans
in Spa.
DialoguE vormt vooral diplomaten.
Als het gaat om Frans
leren komen Europese
diplomaten, ambassadeurs en
politici in groten getale naar
Spa om bij DialoguE aan te
kloppen. Jean-Luc Godard, zelf
voormalig taaldocent, is de
stichter van dit instituut en van
het bijzondere concept dat het
tot een succes maakt. Dit
concept is wat de Engelse
actrice Gemma Arterton, op dit
moment te bewonderen in de
Franstalige film «Gemma
Bovery» naast Fabrice Luchini,
zo aansprak.

«Bij de oprichting van
DialoguE in 1991, hebben we
gekozen voor een andere
aanpak dan die van andere
taalinstituten. Bij ons zijn het
de docenten die zich aanpassen aan de moeilijkheden,
de doelstellingen en de verwachtingen van de deelnemers en niet andersom»,
aldus Jean-Luc Godard, oprichter van het instituut in
Spa. Veel hogere kaders en
verantwoordelijken uit de politieke en economische wereld
kiezen voor het instituut in Spa
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"Toen ik het scenario
professor van Harvard
die Barrack Obama als student
kreeg, sprak ik geen woord
Frans. Ik heb twee weken lang heeft gehad," verteld Jean-Luc
een
hyper-intensieve
les Godard. We hebben ook veel
gevolgd. Hiermee had ik een Duitse journalisten en corresbasis, wat zinnen en woorden, pondenten, die voor de Duitse
en vóór de opnames van de televisie in Frankrijk of België
film ben ik naar Parijs verhuisd werken, gehad evenals een
Jean-Luc Godard en zijn echtgenote ontvangen vele persoonlijkheden.
om tussen de mensen te zijn Duitse minister, maar ook
en de taal te spreken" verteld mensen van de Wereldbank,
ze ons "in French" tijdens een de directeur van Coca-Cola in
interview in AlloCiné, met een Europa, enz." Zelfs onze DIALOGUE BREIDT UIT NAAR HET BUITENLAND
schattig Engels accent.
federale minister van Werk,
Monica de Coninck, is bij het
centrum in Spa haar Frans
komen verbeteren.

DialoguE heeft al 6
franchises in Europa

INCOGNITO FRANSTALIGEN

De actrice van “Gemma Bovery” naast Luchini.
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De leermethode van Jean-Luc
Godard heeft in het 23 jarige
bestaan dus ruimschoots zijn
waarde bewezen. DialoguE
doceert niet alleen Frans als
vreemde taal. "Zo nu en dan
komen er ook, incognito,
Franstalige burgemeesters die
hun spreekvaardigheid in het
openbaar willen verbeteren",
verteld de stichter van de school
die deze keer geen namen
onthult.l
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VICTORIA MARCHE

DialoguE heeft zijn bekendheid
ook ruim buiten onze grenzen
ontwikkeld. Het leercentrum in
Spa telt zes andere partners in
Europa. "Maar Spa blijft het
belangrijkste centrum en de
centrale zetel van de onderneming. De docenten van de
andere centra zijn bovendien door
ons, hier in Spa, opgeleid" aldus
Jean-Luc Godard.
Zo kan men bij DialoguE terecht
voor Engels in Rye, bij Hastings, in
het zuiden van Engeland, maar
ook voor Spaans in een centrum
bij Barcelona, voor Nederlands in

Maastricht en Sint-Pieters-Leeuw
en voor Duits in Meersburg, nabij
het Constance meer. Er is ook een
ander centrum voor de Franse taal
in Bretagne.
"Engelsen hebben over het
algemeen de voorkeur voor
Bretagne." verklaart de oprichter.
Desondanks heeft de DialoguE
vestiging in Spa de grootste
capaciteit en melden er zich steeds
nieuwe deelnemers aan. Maar
een taal leren heeft ook een prijs.
Voor een week intensieve les
- inclusief overnachting en maaltijden Gepersonaliseerde trainingen.
betaalt u minstens €2600. l
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